
             Dato: 11. janunar 2018 
 
Referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 10. januar 2018.  
 
Mødested: Klubhuset. 
Tidspunkt:  17 – 21.   
 
Deltagere: Lars Nøhr Olsen, Palle Bredsgaard, Jens Ødegaard,  Søren Hansen,  Kim 
Frederiksen, Anders Michaelsen Susanne Rasmussen og suppl. Erik F. Nielsen. 
 
Referent: Palle Bredsgaard. 
 
1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde den 22/11 2017 

 Godkendt. 
 

2. Orientering fra formanden, LNO. 
 Hvad gør vi i 2019 med hensyn til træner og Proshop? 

o Arbejdsgruppe nedsat for og undersøge problemstillingen bestående af Claus 
Bo Jensen, Jeremy Twitchett, Kim Frederiksen og Lars Nøhr Olsen. 

 Generalforsamling 2018 på valg er Lars Nøhr Olsen, Kim Frederiksen og Jens 
Ødegaard og suppleant. 

o  Lars Nøhr Olsen genopstiller, Kim Fredriksen og Jens Ødegaard ikke afklaret 
endnu.  

o Erik F. Nielsen genopstiller som suppleant. 
 Greenfee 2018. 

o Der blev vedtaget en greenfee på 400 kr. for alle ugens dage. 
 Evt. ny medlemskategori. 

o Arbejdsgruppe nedsat for undersøge evt. ny medlemskategori og økonomiske 
konsekvenser bestående af Lars Nøhr Olsen, Søren Hansen og Palle 
Bredsgaard. 

o Møde, tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 17. 
 
3. Orientering fra kassereren, KF. 

 Økonomi 2017. 
o Posterne blev gennemgået og vi afventer revisorens endelig udarbejdelse af 

regnskabet. 
 Budget 2018. 

o Oplæg til budget 2018 blev gennemgået og godkendes på møde d. 7. februar. 
o I budgettet er afsat et beløb til medlemmer på 400 kr. der anbefaler nyt medlem. 

 
4. Orientering fra sekretæren, PB. 

 Generalforsamling 2018. 
o Annonce i Lollands-Posten d. 23. februar 2018 

 
5. Orientering fra Turnerings- og Lov & Regeludvalget, SR. 

 Matchkalender 2018 er under udarbejdelse. 
 
6. Orientering fra Husudvalget, JØ. 

 Øl/vand automat. 



o Tages op på næste møde efter indhente salg af de enkelte produkter. 
 El – udendørs og bagrum. 

o I de to lampestander foran terrassen er der overgang i jordledningen. 
 Lampestanderne bliver ikke repareret. 
 I to bagskabsrum bliver sensorerne udskiftet. 

 Alternativt evt. udskiftning med spot og led pærer. 
 Vagtselskab. 

o Kontakten med Dansikring er opsagt pr. 1. marts 2018.  
o CS vagt fremover. JØ kontakter firmaet med hensyn til installation af sensorer. 

 
7. Orientering fra Baneudvalget, SH. 

 Ændring af green til foråret, JØ. 
o Ikke hensigtsmæssigt at greenen ikke er spilbar i 2 måneder når der tænkes på 

vi har sat greenfeen op. Foreslår arbejdet udsættes til sidst i september. 
 Tages op igen i Baneudvalget.  

 Masterplan for banen. 
o Er ved og blive skrevet sammen og fremlægges på generalforsamlingen. 

 Tilbud på brugt roughklipper. 
o  Vi har fået et tilbud igennem Mertz i Sakskøbing. De har fra Næstved 

Kommune fået en klipper magen til den vi i dag har fra Jacobsen blot ca. 10 år 
yngre i bytte. Vores egen maskine har kørt 6600 timer og den vi har fået 
tilbudt har kørt 2700 timer. Vi køre ca. 300 timer om året. En ny maskine 
koster ca. kr. 650.000,- Denne her kan købes til kr. 100.000,- + moms. Mertz 
vil købe vores for kr. 40.000,- Som jeg har fået det oplyst, så gav vi i 2008 kr. 
100.000,- + moms for den. Da havde den kørt ca. 5000 timer. 

 Tilbuddet blev accepteret. 
 Vand til banen. 

o Ny boring er skrinlagt fordi brug af vandet ville blive afregnet efter en 
privathusholdning. 

o Alternativ muligheder er ved og blive undersøgt. 
 Peter Christoffersen kommer med et oplæg. 

 Vandhazarder. 
o Må først oprenses til efteråret iflg. Lolland Kommune. 

 Container. 
o Der bestilles to container til afskaffelse af bl.a. gamle drivingrangemåtterne. 

 
8. Orientering fra Juniorudvalget, PB. 

 Juleoptog. 
o Vores deltagelse var rigtig flot med udsmykkede golfcars og trailer med 

mekaniske nissser. Vi fik en fortjent anden plads i optoget. 
 Juniortræning. 

o Casper Buchholtz er tovholder for juniortræning i Halsted Hus. 
 Fysisk træning. 

o I samarbejde med Mette Munch Mikkelsen og Casper Buchholtz er der lavet et 
program for fysisk træning i klubhuset om lørdagen. 

 JDT turnering. 
o Afvikles på vores bane d. 21. april. 

 



9. Orientering fra Eliteudvalget, KF. 
 Sæson 2018. 

o Holdkaptajner: 3. division Kenneth Jørgensen, 5. division Jeremy Twitchett og 
kvalirækken Jesper Eriksen. 

 Pindplacering. 
o Ønskes oplyst flere dage før en turneringsrunde til brug ved indspilstræning. 

 
10. Orientering fra Handicapudvalget, PB. 

 Årsrevision 2018. 
o Er gennemført og sendt ud til medlemmerne. 

 
11. Orientering fra Sponsorudvalget, AM. 

 For salg af lodsedler er tilladelsen givet. 
o Sponsor på bagsiden af lodsedlen er DanBolig med 1.000 kr. i rabat ved en 

salgsaftale. 
 Juniortrøjer. 

o Sponsor er skaffet. 
 
12. Orientering fra Introudvalget, EFN. 

 Ønske om istandsættelse af bagrum, hvor begyndersættene opbevares – herunder 
opsætning af ny   vægbeklædning, maling af loft og vægge, opsætning af hylder til 
bags og belysning med bevægelsessensor. 

 Endelig ønskes en hængelås på døren, idet der tilsyneladende er indført en form for 
fredagsaktivitet, hvor også grupper uden tilknytning til golfklubben henter 
begyndersæt og spiller gratis på Par 3 banen. 

 Bagrummet sættes i stand og lås monteres snarest iflg. Jens Ødegaard 
 Kan trappen til 1. salen i bagrummet flyttes til en anden del af bygningen, så rummet 

bliver mere velegnet for indretning? – Eller kan andet lokale anbefales? – Kan der 
(ret hurtigt) i mellemtiden monteres en lås på bagrummets dør til en A-nøgle? - 
Deadline for lokale løsning?  

o Flytning af trappen til 1.salen kan ikke lade sig gøre og pt. Er der ikke et andet 
rum der bruges iflg. Jens Ødegaard.  

 Prøvemedlemsskab afskaffes, i stedet kaldes kommende ”begyndere” for 
”aspiranter”, der ved opstart underskriver en indmeldelsesblanket og betaler 800 kr.  
Ved erhvervelse af golfkortet fortsætter aspiranten som medlem, og i kraft af den 
underskrevne indmeldelsesblanket betales ordinært kontingent dog minus 800 kr. - 
og der henstilles til, at betaling foregår via PBS. 

 Handicapgrænsen for Kaniner gøres som tidligere udmeldt lavere i den kommende 
sæson i 2018. 

o Begrundelse: Kaninerne opnår større erfaring i golfspillet i et ”trygt miljø”, og 
vil sikkert modvirke eventuelle udmeldelser af golfklubben, øge chancerne for 
indmeldelse i klubberne i klubben på sigt. 

o Introudvalget ser sig i stand til at rumme et eventuelt øget antal Kaniner/ > 
handicap 26, ved indførelse af handicap-nedsættelsen.   

 
13. Evt. 

 På repræsentantskabsmøde i DGU d. 16-17/3 2018 på Comwell Korsør deltager Lars 
Nøhr Olsen og Søren Hansen. 



 Til Team Sydhavsøerne og Business Lolland-Falster Partnerskab i Maribo-Hallerne 
onsdag d. 7. marts deltager fra klubben Sponsor- og Marketingsudvalget. 

 Infoskærm virker ikke. Komponent skal udskifte. 
 
14. Opfølgning på næste møde. 

 Budget 2018, KF. 
 Øl/vand automat, JØ. 
 Andet medlemskab, LNO, SH og PB. 
 Pris på teesteds markering og rettelse af skilte, PB. 

 
15. Næste møde. 

 Tirsdag, den 6. februar 2018 kl. 17. 
 
  
 


